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Reiting Koolituskeskus kutsub kursustele TARTUSSE!
03.04 06.07 Sekretär-juhiabi kursus
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koos personalitöö õppega
09.04 11.05 Raamatupidamise juhendatud praktika
19.04 10.07 Võlanõustajate koolitus
Helista või kirjuta! Koos leiame lahenduse!
tel 733 3690 | koolitus@reiting.ee
reiting
–
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Express

No ei sobi KGB poolt vangistatud
tartlaste mõnitaja kuidagi linna
aukodanikuks, aga miks ma pean
taas muidu tubli kolleegi suhtes
seisukoha võtma?!
Hans H. Luik
Eesti Ekspress, 21. veebruar
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Tel 5116923.
Selles kuulutuses on 90 tähemärki.

PALJU SEE
KUULUTUS MAKSAB?
1.20 €
Tartu

trükiarv minimaalselt

ja Pärnu

ühine

linnaleht

20 400

4.80 €
10.80 €

Hinnavõrdlus tugineb väljaannete kehtival hinnakirjal

KÕIGE ROHKEM KUULUTUSI
KÕIGE SOODSAMAD HINNAD

tartuekspress.ee/kuulutused

või
kuulutus@tartuekspress.ee

2

EV100

Neljapäev, 22. veebruar 2018

LAUSEGA
Meie kangelased

Musta mullapinda

Täna kätte antava aukodaniku tiitli said kirjandusteadlane Rutt Hinrikus, Pauluse
koguduse õpetaja Joel Luhamets ja lasteneuroloog
Tiina Talvik. Tartu Tähe pälvisid Jaan Poska gümnaasiumi
direktor Helmer Jõgi, Maarja
Küla asutaja Jaan Kallas, ehitusettevõtja Alar Kroodo ja
kunstiteadlane Tiiu Talvistu.

Viimaste tegudena 99-aastases vabariigis kinnitas lin-

5225
spordisõpra võttis vabariiki
austada Tartu maratoni üritustel osalemisega.

Mahitavad jalutama
Linna sotsiaal- ja tervishoiu-

osakond kutsub tartlasi riigi
sünnipäevakingituseks rikkalike auhindadega meelitades rohkem liikuma. Arvesse läheb mõõdukas tempo
vähemalt 30 minutit järjest,
täpsem info Endomondo
kampaanias „Tartlase aktiivsusminutid Eesti Vabariigile“.

100. aastapäevale pühendatud raamatusarja avateoseks.

Raekoja kellamängult kõlavad nädala lõpuni iga päev
kell 9,12,15,18 ja 21 isamaalised meloodiad.

Linn lipuehtes
Lisaks lipuehtes raekoja
juurde

takse Tähetorni juures traditsiooniline lipu austamise
tseremoonia, millele järgneb
ühine rahvapidu ja kringlisöömine raekojaplatsil.

Mängime sajaga
Mänguasjamuuseumi näitusel „Mängime sajaga!“ näeb
veidi üle saja mängukanni,
millega Eesti tüdrukud ja
poisid on viimase saja aasta
jooksul mänginud.

Helisevad parmud

Viis palvekorda

plat-

suundu-

vale Roosi tänavale ja Narva
maanteele on juubelinädalal
trikolooriga ehitud ka kõik
linnaliinibussid. Tallinna-,

Jõgeva- ja Räpina-poolseid

sissesõite aga kaunistavad
tähtpäevale

Laari avapauk
Sellest nädalast on raamatupoodides müügil Mart Laari
ja Toomas Hiio ühistööna
loodud raamat „Eesti riigi
100 aastat‘„, mis on vabariigi

24. veebruaril kell 10 pee-

Täna saavad tuntud skulptuurid üle Eesti sinimustvalged mütsid ja sallid; Tartut
esindavad loomulikult suudlevate tudengite, Jakob Hurda, Kalevipoja ja Kristjan Jaak
Petersoni kujud.

ERM-i

kasvatas kaasava eelarve mahtu tulevast aastast
200 000 euroni.

Lipust kringlini

Müts pähe

sile,

navolikogu matusetoetuse
suuruseks 250 eurot ning

pühendatud

Sisevete Saatkonnas astuvad
täna kell 19 publiku ette Katariin Raska ning Kadri Skudra Suits, kes esitlevad Eesti
esimest traditsioonilise parmupillimängu sooloalbumit
– Katariin Raska „Parmu pill“.

Pärjad langenutele
24. veebruaril kell 8.30 aseta-

vad linnaisad pärjad Pauluse
kalmistul asuvale Vabadussõja memoriaalile, Raadi kalmistul Kuperjanovi hauale,

Lõuna-Eesti vabastajate mälestussambale ja Tartu vabadussambale Kalevipoeg.

bännerid.

SÄHVATUS

Saada Oma Sähvatus:
Toimetus@tartuekspress.ee

Karl Luige jälgedes tippu
Valdur Mikita kirjutab
raamatus „Tartu tähestik“, et Eesti mõeldi välja
Tartus. See mõte kõlab
esmapilgul ehk natuke

ehmatavalt, kuid kui
järele mõelda, siis Tartu
ja tartlaste roll Eesti iseseisva rahvusriigi sünni
juures on vaieldamatult
väga tähtis.
Alates idee sünnist kuni

sel-

le teostumiseni välja. Mõtleme
esimesele laulupeole, rahvuslikele seltsidele, Eesti esimesele kutselisele teatrile, Tartu
koolidele ja rahvusülikoolile,
kaitseliidu sünnile kõik nad
on alguse saanud Tartust ja
Tartus said nad endale ka
õiguse Tartu rahu näol, mis
Vabadussõja lõpetas ning
le iseseisva riigi kindlustas.
Kõigi nende tegude taga on
inimesed, kes on hoolinud
oma rahvast, linnast ning
soovinud oma vaba riiki. Me
kõik teame Jakob Hurta ja
Jaan Tõnissoni. Kuid tahan
täna meelde tuletada linnapea
Karl Luike, kes juhtis Tartut
murrangulistel aastatel 19201934. Vanemuise tänava pargis avasime kaks aastat tagasi
Karl Luigele mälestussamba
– tartlaste tänu mehele, kellel
oli silme ees siht, milline peab
olema ja milliseks peab kujunema üks euroopalik vaimulinn.
Linnapea Karl Luige teene
oli puhastada Tartu räämast
ja vanast mõttetaagast, tuua
–

elu-

mei-

linna juhtima ärksad Euroopas õppinud mehed (näiteks
linnaarhitektiks Arnold Matteus) ja lasta linna nii vaimult,

sisult kui ka välimuselt uueks
kavandada. Tsaariaja provintsilinnast tärkas tarmukas noor
linn, milles hoiti vana ja
nati uut.
Kas pole ka tänane Eesti ja
me kodulinn just sellessamas
eluetapis, mil oleme teede
ristumisel ning peame otsustama, mida uuele teele kaasa
võtta ja mida maha jätta?
gi on õppida linnapea Luige
põhitõdedest – ärge loobuge
sellest, mida hiljem taastada ei
saa, ärge lõhkuge teid, mis on
sissekäidud ja meile tuntud;
kerge on lõhkuda jakinni panna, kuid me ei tohi unustada,
et kõik linnad onkui inimesed,

hin-

Siin-

KÕIK MÜÜGIKS: mõne
logo

üle

irvitamine ei

lõppe iialgi.
FACEBOOK

OU ORTOPEEDIAKESKUS
Protees-ortopeediliste abivahendite
valmistamine ja müük soodustingimustel.
Pakume:
ALATES
► Proteesid ja ortoosid ala-ja ülajäsemetele
5.MÄRTSIST
► Mitmesugused korsetid ja bandaažid
► Abduktsioonitooted lastele
ASUME TIIGI 61b
► Ortopeedilised jalatsid
info tel 742 0169
www.ortopeediakeskus.ee
► Ortopeedilised tallatoed

kes hingavad, elavad südamega
ja otsivad oma liikumises eluks
vajalikku hapnikku.
Neil minutitel, kui see ajaleht lugejateni jõuab, tõuseb
kõrgele Tartu veetorni tippu

Meer Urmas Klaas manitseb meid hiinlastest tuhat korda rohkem kokku hoidma.

Toost nutikale keskusele
Pidupäevadega seoses on kohalolijatel tihtipeale soov võtta aeg maha, meenutada olnut ning
unistada helgemast tulevikust. Ei pääse me sellest ka praeguses olukorras, kui pidu on eriti väärikas. Mida aga on öelda sünnipäevalauas rüblikul, kelle kohalolek pigem häirib vanemaid külalisi? Pole teist ju võimalik ka nurka saata ega lastelauda ümber tõsta. Kuulakem siis.
Tartu Eest sai mandaadi volikokku visiooniga tuua lisaressursid, täiendavad teadmised ja inimesed maailmast Tartusse. Seda plaanime saavutada Tartu kui ettevõtete ja turismi sihtkoha atraktiivsuse ja konkurentsivõime kasvatamise kaudu. Olgu siis maailmatasemel massiürituste, teadus-

konverentside, linnaväärilise nutika IT-keskuse või kiirete transpordiühenduste abil maailmaga.
Meil, eestlastel, kipub ikka olema nii, et alguses ei saa vedama ja lõpus pidama. Ei ole poliitikagi
siin erandiks. Volikogu senised istungid ongi läinud peamiselt vedama saamisele töökohtade
jaotus linnavalitsuses, 2018. aasta eelarve, uus põhimäärus Tartule ning jooksvad otsused riigihangete ja kinnisvara küsimustes. Nüüd siis tselluloositehase küsimus põletava kartulina laualt
lauale lendamas.
Ehk on siinkohal paslik mõelda, millist Tartut soovime näha järgmise 100 või rohkema aasta
jooksul? Kas 100 000 elaniku piiril virelevat Euroopa väikelinna või nutikat, puhta elukeskkonna
ning rahvusvaheliste transpordiühendustega keskust? Mina ütlen toosti viimasele ja soovin seda
mitte ainult Tartule, vaid tervele Eestile.
-

Hannes Klaas

Valimisliit Tartu Eest

meie sinimustvalge riigi- ja

rahvuslipp. See on Tartu ärksate kodanike
Rotary klubide kingitus linnale ja riigile.
Märk aadetest ja hoolimisest.
Rotary klubi üks asutajaid Tartus oli ka linnapea Karl Luik.
Tartu hoiab ja väärtustab

Tartu metsarahu ootel

–

–

(peamiseks liputorniks on
ikka Tähetorni tipp), Tartu
loob ja kasvab. Riigil on kolm
territoorium,
suveräänne võim ning rahvas.
Meid on natuke alla 1,3
joni. Väga vähe, 1000 korda
vähem kui hiinlasi. Järelikult
peaksime 1000 korda rohkem kokku hoidma ja üksteist
hoidma. Eesti Nokia on meie
inimesed ja meie siht peab
ma, et meie rahva parim kodu
– Eesti Vabariik – kestaks igavesti. Elagu Eesti! Elagu Tartu!
tunnust: oma

mil-

ole-

Urmas Klaas

Tartu linnapea

SOODNE RENDIBUSS
9 kohta
7 l/100
Alates 50 €/öp

Tel 505 4018

Tartu Rendibuss

Tartu on Eesti ja maailma teadmiste kasvulava
ülikoolide linn, väärtustatud ja hoitud tema vaimu poolt. Tartlased
ja tema külalised hoiavad neid väärtusi ja panustavad oma
teadmistega siinse vaimsuse hoidmisse. Siin on pandud alus
Eesti omariiklusele ja lõpetatud Soome kodusõda (Soome
Vabariik sõlmis siin 1920. aastal rahulepingu Nõukogude Venemaaga). Tartu ei ole üksi ta kuulub maailma tuntumate ja
väärikamate ülikoolilinnade hulka. Kindlasti on üheks väljakutseks olla ja jääda oluliseks ülikoolilinnaks, mis on ka tulevikus atraktiivne nii eestimaalastele kui väliskülalistele.
Tartu rahu on ühendanud eestimaalased ja ka soomlased. Tartu olemus ei tohiks juba loodud sidet kogu Eestiga
kaotada. Üheks märgiliseks nüansiks on siinkohal, kuivõrd
kuulatakse Tartu häält ja nõu täna ning tulevikus. Näiteks,
kas Eesti riigi avalik huvi on senisest paremate tehnoloogiate
arendamine ja kasutuselevõtt? Üheks oluliseks verstapostiks saab siin puidurafineerimistehase kavandamise saaga ja
küsimus, kas Tartu suhteliselt räsitud, kuid siiski roheline ja
hubane keskkond saab hoitud või kujundatakse siinne piirkond tööstuslinnaga sarnaseks. Tööstuse arengutes Eesti nimel kaasarääkimisele lisaks on Tartu väljakutseks metsarahu
sõlmimine!
Jüri-Ott Salm
Valimisliit Tartu Heaks
-

-

AG Õigusbüroo OÜ

JURIIDILISED ÕIGUSTEENUSED
Valga, Valli 34a
Tartu, Raekoja plats

20

Võlgade sissenõudmine kohtuväliselt
ja kohtumenetluses, tööõigus, täitemenetlusõigus,
pankrotiõigus, likvideerimismenetlus.
www.oigusteenused.ee
info@oigusteenused.ee tel 5686 4200
•
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Palametsa pajatused
1918. a 19. veebruaril otsustas maapäeva vanematekogu kuulutada Eesti iseseisvaks vabariigiks ja teavitada sellest avalikkust Eestimaa rahvastele suunatud manifesti abil. Moodustati kolmeliikmeline päästekomitee: esimees Konstantin Päts, liikmed Jüri Vilms ja Konstantin Konik. Tuli leida aeg ja koht manifesti
avalikustamiseks, mis ühtaegu tähendas võimu üleminekut rahvuslike jõudude kätte. Asjaga oli kiire.
Enamlased põgenesid Saksa keiserliku armee üksuste eest, kes tulid „koha peal korda looma“. Otsustavad sündmused koondusid kolmele päevale: laupäev, 23., pühapäev, 24. ja esmaspäev, 25. veebruar,
seda täpselt sajand tagasi. Mis neil päevadel toimus kolmes Eesti linnas, sellest lähemalt allpool.

Pärnus

455.

Teatavasti kuulutati Eesti iseseisvus esimesena välja Pärnus
23. veebruari õhtul. Seega päev varem kui Tallinnas. Sündmusest osa võtnud pärnakad meenutasid toimunut nii.
23. veebruar oli päikseline talveilm. Õhus oli juba tunda
kevade lähenemist. Paari päeva eest oli Tallinnast enamlaste
vangistusest tagasi jõudnud maapäeva liige Hugo Kuusner.
Ta teadis, et päästekomitee tahab Eesti Vabariigi välja kuulutada Haapsalus, eesti polgu kaitse all. Kui see aga ei lähe korda, siis Pärnus, kust enamlased olid juba põgenenud, Saksa
väed aga veel mittejõudnud.
Sama päeva hommikul saabus Tallinnast Jaan Soop. Maapäeva ametnik. Võttis jalast kõrge kalossi, mille voodri vahele oli peidetud kaks õhukest paberilehte iseseisvusmanifesti
tekstiga. Nüüd oli see vaja kohalikus trükikojas lendlehena
paljundada. Telliti 60 000 eksemplari.

Pärnu rahvuslased, avaliku elu tegelased leidsid, et sobiv
koht manifesti ettelugemiseks rahvale on Endla teatrimaja
välisrõdu. Sinna kinnitati kaks suurt tõrvikut, mis süüdati põlema. Lipuvardasse tõmmati Eesti trikoloor.
Mõni minut enne kella 8 õhtul saadi trükikojast manifesti
esimesed eksemplarid. Need toimetati rõdule, kuhu koondusid ka seltskonnategelased. Otsustati, et ajaloolise dokumendi loeb teatriesisele väljakule kogunenud rahvahulgale
ette tugeva ja selge diktsiooniga Hugo Kuusner. Puudus ju
igasugune helivõimendus. Hugo Kuusner alustas Juhan Kuke
ja Ferdinand Petersoni koostatud teksti ettelugemist.
„Manifest kõigile Eestimaa rahvastele
Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi
iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane
lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võeraste rahvaste
vägivalla valitsusestveel kord Eestis aeg tuleb, mil „kõik piirud
kahel otsal lausa löövad lõkendama“ ja et kord Kalev koju
jõuab oma lastel õnne tooma. NÜÜD ON SEE AEG KÄES.“
Ja edasi: Sel saatuslikul tunnil on Eesti maapäev, kui maa
ja rahva seaduslik esindaja otsustanud kuulutada „Eestimaa
tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides tänasest peale
iseseisvaks demokratiliseks vabariigiks“. Ja lõpetas sõnadega: EESTI! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja
iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid. Asu ehitama
oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kulturarahvaste peres! /---/ Elagu iseseisev demokraatiline Eesti vabariik! Elagu rahvaste rahu!
Eesti maapäeva vanemate nõukogu.

456.

Tartus

Vaherahu lõppemine ja Vene väe täielik lagunemine sundis
seni Tartus võimul olnud enamlasi ning nende peamist relvajõudu Läti punaseid kütte öise eriešeloniga üle Tapa Piiteri
poole põgenema. Olles seejuures kaasa haaranud võimalikult palju rekvireeritud kuld- ja hõbeesemeid ning ladudest
toiduaineid. Postimees sai tagasi sõnavabaduse ja avaldas 22.
veebruaril linnapea Jaan Kriisa allkirjaga käsu kõigile Tartu
elanikele ning linnas asuvatele eesti sõdalastest väeosadele.
„
Saksa okupeerijad väed on Valgani jõudnud. Senine kohalik täidesaatevkomitee, kes hirmuvalitsuse all võimu oma käes
pidas, on öösel ära põgenenud, enne aga vangid ja röövlid
vangimajast lahti lasknud. Tartu linnavalitsus võtab kõik võimu kohal oma kätte, asub korra ja julgeoleku kaitsele ja käsib
Tartu Eesti tagavarapataljoni ja roodude ülematel viivitamata
kõikjõud koondada, et igasugu rüüstamisi, põletamisi ja muid
vägivallategusid ära hoida.“
Eesti sõjamehed võtsid kohe raudteejaama enda kontrolli
alla ja panid seisma Läti küttide korraldatud vilja ja suhkru
väljaveo. Nii saadi kätte paar vagunit toidukraami, mis veeti
voorimeeste abiga linna tagasi. Raekojale heisati sinimustvalge lipp ja oodati põnevusega teateid Valgast. Igasugune
ühendus Tallinnaga puudus. Ei jõudnud Tartusse ka iseseisvusmanifesti tekst.
23. veebruariks oli Valka saabunud keiserliku väe 77. tagavaradiviis. Juba nimigi ütleb, et tegemist oli tagalaüksusega,
kes pidi Valgas päev-paar puhkama. Siis jõudis diviisi ülemusteni Tartu baltisakslaste ahastav appikutse. Nüüd moodustati
noorematest ning tugevamatest meestest eelsalk. See pandi
rekvireeritud regedele ja saadeti sama päeva pärastlõunal
Dorpati poole teele. Ja sakslased suutsidki 15 tunniga läbida
87 kilomeetrit jõudes 24. veebruaril kell 10 Maarjamõisa kliinikuteni. Siin rivistati nad kolonni ja nii marsiti rivikorras raekoja ette. Kohe võeti oma kontrolli alla Emajõe sillad, postkontor-sidesõlm ja raudteejaam. Seda okupeerimise värki
sakslased juba oskasid.
Nüüd kaks erinevat kirjeldust ühest ja samast sündmusest
Tartus. Kindral Buchfinck meenutas. Kogu linna elanikkond
voolas murruna meid tervitama. Sel hommikul ei jäänud küll
ükski tartlane koju, kui ta kasvõi vaevaliselt roomata suutis.
Raekoja ees olev turuplats oli pungil inimesi täis. Meie eelsalga ülema käsul heisati raekojale Saksa lipp ja rahvale teatati,
et keiserlikud väed on vabastanud Kura-, Liivi- ja Eestimaa,
mis lähemal ajal ühinevad Saksa isamaaga. Meid tervitasid
kohalikud sakslased sõbralike sõnadega. Ma tänasin ja hüüdsin keiser Wilhelmile „Hoch!“ „Elagu!“ Ja siis kostis tuhandete häälte võimas tänulaul: „Oh võtkem Jumalat suust südamest nüüd kiita!“
–

–

Tallinnas 21. veebruaril 1918.
Kuusner lõpetas lugemise. Rahvas paljastas pea, kõlasid
hurraahüüded. Eesti sõjamehed tulistasid õhku kolm kogupauku uue vabariigi auks. Juubeldamine väljakul kestis tükk
aega. Tänavad olid hilisõhtuni täis jalutajaid. Rahvale teatati,
et 24. veebruari keskpäeval toimub Endla ees suur meeleavaldus.
Nii ka läks. Kohal oli palju põlispärnakaid, õpilasi ja eesti sõjamehi. Meeleolu oli ülev, kallistati ja suudeldi üksteist. Eesti
Vabariigi väljakuulutamise kohta Pärnus koostati akt, millele
kirjutas alla 17 avaliku elu tegelast. Mõni aeg hiljem kuulutati
Eesti Vabariik välja veel Viljandis ja Paides. Siis olid aga kohal
Saksa keiserliku väe eelsalgad, kes kasutasid põhiliselt korras olevat kitsast raudteed, et jalavaeva vähendada. Tulijad ei
tahtnud Eesti iseseisvusest midagi teada. Küll võtsid nad vastu
baltisakslaste tänusõnu ja lubasid kindlat korda ning julgeolekut Wilhelm II kaitse all.

Ja vastukaaluna 13-aastase eestlasest koolipoisi Herbert
Michelsoni meenutus. Oli külm, udune ja vähese lumesajuga
sünge talvehommik. Kui Suurele turule jõudsin, olid esimesed Saksa üksused oma hobuste, kuulipildujate ja paari kahuriga juba raekoja ees. Nende ümber võis olla vahest sada
või enamgi eraisikut peamiselt kohalikud sakslased. Mõned
daamid kippusid Saksa sõjaväelasi ja isegi nende hobuseid
suudlema ja kallistama.
Eestlased seisid tõsiste nägudega eemal. Ei mingit tervitamist või kaasaelamist. Ei olnud ju teada, mida okupatsioonivõim endaga kaasa toob. Seda enam, et Emajõelt kostusid
kogupaugud. Siin hukati enam kui 40 mõisate rüüstamisel
tabatud vene sõdurit, kelle laibad topiti lihtsalt jääaukudesse.
Tänavanurkadele kleebiti esimesed „Ich befehle …“ (Mina käsin …) käsud ja keelud.
–

Tallinnas

457.

23.02 pärastlõunal sattus Haapsalu suunast tulev Saksa jalgratturite eelsalk Keilast lõuna pool Tallinna punakaartlaste
vastupanule. Sakslasi oli alla saja sõjamehe, eesti punaseid
400 ringis. Enamik neist erariietes, ilma mingi väljaõppeta ja
lahingukogemuseta. Polnud siis ime, et sakslased jäid peale,
kaotades langenutena 4 meest punaste ligi 40 vastu.
Sakslaste peajõudude staap asus Saue mõisa. Sinna kiirustas päästekomitee esindus eesotsas K. Konikuga. Paluti sakslastel oodata esmaspäeva, 25. veebruarini linna sisenemisega. Selleks ajaks seatakse valmis ruumid keiserlike vägede
majutamiseks. Tegelikult taheti aega võita Eesti iseseisvuse
väljakuulutamiseks. Nii see ka läks. Sakslased vajasid puhkepäeva kosumiseks ja oma üksuste korraldamiseks.

Mari Raamat meenutas. 24.02 hommikul, kui enamlased
olid põgenemas Tallinna reidil jäävangis seisvatele sõjalaevadele ja linnas toimus üksikuid relvakokkupõrkeid põranda alt
välja tulnud eesti omakaitsega, organiseeris päästekomitee
manifesti trükkimise ja selle üleskleepimise kogu linnas. Kuna
oli pühapäev, kästi helistada pikalt kirikute kellasid ja pastoritel lugeda kantslist manifest ette. Läksin Jaani kirikusse, mis
oli rahvast pilgeni täis. Meid kõiki vallutas suur ja vägev sõna
oma iseseisva riigi algusest. Rahva kirikust välja tulles paistis
päike heledasti. Nii hämaras hoones kui väljas, samuti inimeste südameis oli täielik pühadetundmus.
Ja literaat Artur Adson, luuletaja Marie Underi abikaasa, kirjutas oma mälestustes: On päikesepaisteline, selge, parajalt
külm 25. veebruari hommik. Õhus võib aimata juba kevadet.
Tänavanurkadel seisab inimesi, kes loevad üht väikesevõitu
üles kleebitud paberilehte. See on ..Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele". Oodatakse Saksa vägede saabumist ja arutatakse, kuidas nad suhtuvad meie iseseisvumisse. Kas lasevad
seda maitsta, või...?
..Korraga on Saksa vägede algus Peetri platsil (praegune
Vabaduse väljak) kohal. Jalgratturite kolonn. Higistavad ja
lõõtsutavad noorukesed soldatid, peas teraskiivrid, hüppavad
ratastelt. Nad olla tulnud Haapsalu poolt ja üle väinagi sõitnud nad ratastel. Need noorukid ei näe küll välja kohutavad
ega metsikud. Mõni balti mutike tuleb ja torkab voorivankreid vedanud hobustele tükikese leiba mokkade vahele. Neile
tundusid ju sakslased tõeliste päästjatena.
Õhtul on avalikud platsid ja kesklinna tänavasopid Saksa
väeosi täis. Tallinnal on korraga sõjalaagri ilme. Inimesed
kõnnivad lõkketuledest mööda, hinges küsimus: mida toob
homne päev?"
Aga homne päev toob kaasa Saksa okupatsiooni alguse.
Võim Eestis läheb Põhjakorpuse ülema, kindral Adolf von
Seckendorffi kätte. Ta asub koos oma staabiga Toompea lossi. Ei tunnista mingit Eesti iseseisvust ega võta jutule päästekomitee liikmeid. Hiljem küll kohtub nendega, kuid ainult
selleks, et seletada: mingit Eesti Vabariiki ega selle võimu-

organeid ei ole olemas! Lepitagu kujunenud olukorraga ja
täidetagu täpselt kõiki okupatsioonivõimude käske. Venemaa
ja Saksamaa ametlikuks piiriks on 1918. aasta 18. veebrua-

ri rindejoon. Eesti läänesaared alluvad otseselt Saksa riigile. Ülejäänud Eestis teostavad Saksa väed korra tagamiseks
politseivõimu. Nende alade saatus selgub pärast sõja lõppu
rahulepingu sõlmimisel. Võib-olla luuakse kohalike rüütelkondade poolt Balti hertsogiriik.
Eesti avaliku elu tegelased kuulasid ja mõtlesid. Suur ilmasõda pole kaugeltki veel lõppenud. Liitlased püsivad kindlalt
läänerindel ja tungivad peale Balkanilja Lähis-ldas. Saksamaa
liitlaste Austria-Ungari ning Türgi olukord on õige nutune.
Eks me näe, mida tulevik toob.
-
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Au postiljonile
Seoses läheneva riigi aastapäevaga tahame meie, Karlova linnajao elanikud-tellijad, avaldada tänu ja lugupidamist oma
piirkonna tublile ja äärmiselt kohusetundlikule postiljonile Ülo Luukale.
Oma tänuväärset tööd teeb ta juba
1991. aastast alates ja pole veel ette tulnud, et ajalehed-ajakirjad õigel ajal postkasti poleks ilmunud. Seda juba kella viiest
hommikul. Selle kirja autor on ka kogu
selle aja lehti tellinud, nii et võin kõike seda
omal käel öelda.
Mõnedkodanikud keeravad sel ajal alles
teist külge ja vaatavad, kunas poed lahti
tehakse, et peaparandust hankida. Ülo on
aga hoopis teiste vaadetega. Pühendunud
oma küllaltki vastutusrikkale tööle, jääb
Ülo tagasihoidlikuks, nagu ikka need, kes
ei ihka suurt kiitust ega tähelepanu.
Tunnustus tubli töö eest võiks aga ometi
olla! Mina olen 76-aastane pensionär Eha
tänavalt ja annan kujuteldava aukirja lõ-

Mida kingib tartlane
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kaua võib?

Mis ilusa mõtte kunstnikud välja mõtlesid
Eesti 100!
Matemaatiliselt on see number
välise kujunduse järgi küll 18, aga
mõtlesin talle anda tõlgendamisruumi juurde. Meil ju kohe juubel tulekul. Mäletate veel seda rõõmsat elevust Eesti kiviga? Proovime uuesti!
Hei, riigiisad! Kaua te veel seda sümbolit
sellises olekus lohistate nagu burlakid Volga jõel. Keerake see käru ometi kord ratastele, saate kiiremini edasi. Rihtige sihti
ja roolige riik õigesse suunda.
Kujundi võib keerata ka vastupidi, rattad
õhus. Tegelikult sõidab rong siis unelmate
raudteelTallinnast Berliini. Head mõtlemist!
Ado Hallik

verivorst

rahvariided

maailmaklassi haridus

suvelavastused
vihtlemine
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pruunid katused
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külakiigelt kukkumine
ergutuspreemiad kama

suitsulatikas jgavad filmid
saun
kaks kogukonda
homofoobia
tammsaare
tulivesi

mõdu

1
1
Imurumüts setumaa võilill pühajärve beach party I
L kaerajaan kadedus süvariik tulumaksutagastus J
leivakõrvane puder I
I
osturalli autoiha

I

kangus

naabrivalve

üllarjörberg

publikuvaba vutiliiga
napisõnalisus
pajuvõsa
kukeseenekaste
silmailu tantsupeod

liisingud

puks üle.

Eesti 18

banaanikõver

kaitsetahe

neoonroosad reklaamid
maksuamet
arenev ühistransport
männimets laulupeod

-
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šokolaadikringel sült
päikesetõus mere ääres
jaanituli
"lootustandvad"suusatajad
seenepirukas
rögaburger

läänemere lähedus
tühjad väikelinnad
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puhasohk
palgavaesus
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Raamatud on müügil aadressil www.torekirjastus.ee
ja Tartu Ekspressi toimetuses (Ülikooli 1, Tartu).

Kukkuge aga laulma
Eesti riik saab 100-aastaseks ja meil kõigil
on põhjust õnnitleda üksteist ja iseennast
sel puhul.
On põhjust olla tänulikud neile, kelle
tarkus ja pühendumus meid tänasesse
päeva on toonud. On põhjust rõõmustada, et me arvult väike rahvas suutis raskete
aegade kiuste püsima jääda. See kõik annab põhjust uhke olla, pidu pidada, suured ja väikesed saalid ilu ja rõõmuga täita.
Üks võimalus sellest kõigest osa saada
oleks head inimesed kokku kutsuda ja 25.
veebruaril oma väike kodune või kodukoha laulupidu teha kingituseks Eestile.
Usun, et just üheskoos laulmine oli
karskusseltside, hoiu-laenuühistute loomise ning tegevuse kõrval üks neid olulisi
allikaid, mis kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii üksteist kuulama
-

kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat
vastutust. Tänu ühistegevuse kogemusele

kasvasid valmisolek luua oma riik ja kindlus selle juhtimisega hakkama saada. Oma
kultuuri hoides püsisime koos ja vajadus
ühte hoida pole 100 aastaga sugugi kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis
aitab meil selles üleilmastuvas tõmblemises kestma jääda.
Kindlasti pole mõtet vastanduda „masinamuusikale", kuid selle kõrval peab elus
püsima oskus ja tahtmine ise viisijupp üles
võtta ja sõprade abiga lugu lõpuni laulda.
Meeli liigutav laulmise pidu peab olema
vaba igasugusest sunnist või ..kinnitatud"
repertuaarist, abiks võiksid olla eestvedajate ja kokkutulnute poolt varutud salmikud-laulikud. Sõltub kokkutulnute arvust,
mitu korda igaüks viisiotsa üles saab võtta.
Minu lood oleksid näiteks „Jää vabaks, Eesti meri", „Mu meelen kuldne kodukotus",
„Merepidu", „Maidja rahvaid maha jättes",
„Laev tõstis purjed üles", „Uhti, ühti uhkesti", ..Rohelised niidud" ja midagi Valgrelt.

Valter Parve

sotsiaaltöö õpetaja

TARTU

HÄÄ HIND!

Bernard Kangro kirjandusahinna võiduraamat

miniatuurid/luule
ja kindamustrid

10€
Luule-ja kinkeraamat

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
sonetid ja

taimetakusr
LEA MÄNDMETS

50

. sonet i

Ma pintsli otsa võtan maasikvärvi

10

€

Tõlkija Mai Tõnisoo debüütromaan

Miro Gavran
Lavastaja Eero Spriit

VANA
BASKINI
TEATER
05.03. Luunja
Kultuurimaja

19.00

06.03. Priiuse

Seltsimaja 19.00
13.03. Mustvee
Kultuurikeskus 19.00

Tarvo Krall,

Raivo Mets,
põnevik

15

€

Janek
Sarapson
Piletid Piletilevis ja kohapeal.
facebook.com/
vanabaskiniteater
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Mis loom on Eesti?
Saja-aastase juubilari bioloogilise kuuluvuse tegid selgeks Ristikheina lasteaia Vellekeste rühma lapsed ning õpetajad Inna Sevastjanova ja Krista Taaler
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Uuno Kivilinnast
Daamid

–

ma ei ole Kolja

Ikka ja jälle tuleb meelde
ning saame ilmetu pruudi Ilmega vabariigi aastapäevalgi itsitada, kuidas
kunagi Moskvas käisin ja
elektrirongi peale läksin.

.

Eestimaa on ümmargune ja kui siil ennast kerra tõmbab,
on ta ka ümmargune. Mirell tahaks ise ka siil olla, siis
saab neid, kes väiksematele liiga teevad, torgata.

Rong tuli ette ja kümme venelast asus peale trügima, niitsid üksteist lausa jalust maha
– nii on nende rahvusele
beks. Lõpuks oli vagun pooltühi, kuid see neid ei huvitanud.

kom-

Venelane laulab ikka

„

Endale

priiuse maale rinnaga murrame teed“, aga ega see tähenda,
et seda igas olukorras peaks
tegema. Eks nad on harjunud
alati saama, mis tahavad, kuid

Timol on kodus kilpkonn, kes oskab käskluse peale
istuda ja ujuda.

Eesti võiks olla kilpkonn. Ta elab sama vanaks nagu
Eesti. Kilpkonn on tugev ja vastupidav. Kui keegi suurem
liiga teeb, saab ennast kilbiga kaitsta. Ta on aeglane,
aga kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Nagu Eesti. Natukteuimlo m. Kilpkonn tark lo m.

on

Kotkas on väga ilus lind. Kotkas
lendab üle maade ja näeb igasuguseidasju.Mõnedkotkad

on

saja-aastased. Kotka
väike, aga ise on ta

peaon

suur.

tegelikult on ladina keeles esimene ikka Uuno.
Ega nemad targast jutustaru
saa. Kui Venemaal töötasin,
siis küsiti, kuidas Uuno vene
keeles kõlab. Lõpuks võtsin
lihtsalt esimese ettejuhtuva
nime ja lasin end Koljaks kutsuda. Uunost nad lihtsalt ei
võtnud õppust – nagu kurdid.
Lõpuks jäi see nimi mulle nii
külge, et kui Eestiski keegi tänaval Koljat hõikas, vaatasin
kohe tagasi.
Majahoidjal käib praegu nii

tihe tööperiood, et tuleb igal
võimalusel tegevusi optimeerida. Olen loobunud öösel
lahti riietumast: särk ja pikad
aluspüksid jäävad kenasti jalga ning nii saab hommikul
kiiremini valmis, labida ühte,
värske õlle teise kätte haarata.
Pole nagu ka väga kedagi,
le nimel ennast päris paljaks

Eesti oleks suitsupääsuke, sest ta on nii must. Ta sündis
eest nii kuldne, et sa näed enda peegelpilti Eesti näeb
–

sealt iseennast.

kel-

Kui Eestis paistab päike ja sajab vihma, tuleb välja
vikerkaarekala. Kala esimene osa on nagu Eesti ja kala
saba on nagu Eesti kaks saart. Kala ampsab konksu, siis
jäävad huuled kinni ja tekib veri. Kalal pole ajusid ja ta ei
tea, et ei tohi konksu hammastada, et ellu jääda...

koorida.
Kavandan

pommiähvardust
Omajagu energiat nõuab DJ
Heiki m1muusika.ee raadioprogrammis osalemine. Ega
mina ei roni eetrisse niisama
maast ja ilmastmölisema nagu
tänapäeva diskorid. Kogu tekst
tuleb enne hoolikalt viiele paberile kirja panna, et esitus
saaks laitmatu. Raadio ju pilti ei näita ja nii saan lollakad
kuulajad sujuvalt ära petta.
Minusugust töömesilast

TARTU ELUASEMEFOND
sihtasutus

SOODNE LAEN
KODU OSTUKS JA REMONDIKS
PEREDELE, PENSIONÄRIDELE JT SIHTGRUPPIDELE.
Tutvu finantsteenuse tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr
on 6,4%, kuumakse 97 € ja krediidi kogukulu 5825 € tingimusel,
et laenusumma on 5000 €, fikseeritud intressimäär 6% aastas,
tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised vajadused
ja laenu tagastamise võimalused.

Tel 742 3292, e-post: info@eluasemefond.ee

Maitsekas riietumine on
valdkond, millele mitmel
rindel rabaval töömehel
lihtsalt aega ei jagu.
REIO LAURITS

kiusab riik maksudega taga,
kuid logarditest islamiusulised
on küll väga teretulnud. Eks
varsti saate näha sama, mida
mina ilmanäinud mehena juba
Põhja-Küprose Türgi vabariigis kogesin: iga nelja tunni tagant lõugavad kaltsupead kähiseva häälega võimenditesse
„Salem aleikum“ ja palvetavad,
istmikud püsti. No palveta, kui
sa muidu ei saa, aga miks üle

linna pead karjuma? Juhtuks
selline asi Eestis, kutsuks ma
kohe politsei.
Saan aru, et minu teravad
väljaütlemised ei pruugi sugugi kergelt lõppeda. Islam küll

põhimõtteliselt keelab tapmise, aga seda teeb iga usk ja see
ei maksa midagi. Uskmatuid
võivad nad nottida, palju jaksavad, ja küll jõuab järg ka minuni.

Lõpetuseks: Maxima jätkab
lihtinimese nörritamist sellisel
määral, et plaanin neile varsti

pommiähvarduse teha. Kivilinna Konsum on küll minu
kodupood, kuid teadupärast
küllaltki kallis, nii et selle külastamine kipub mulle üle
jõu käima. Kadarbiku kapsad

maksid seal 1,51 eurot, samas
kui Maxima meelitas reklaamis 1,07euroga.

Paraku pole kõik veel kuld,
mis hiilgab: kohale jõudes kõlas Maximas vana laul, et kahjuks lubatud kaupa veel ei ole.
Järgmine kord plaanin neilt
küsida, kas s…a on. Küllap
tavad ka siis, et veel ei ole häda

vas-

peale tulnud.
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KINO

EHITUS

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

23.02–1.03 kell 11.30 Coco

Ehitus, remont, siseviimistlus. Pikaajaline kogemus. Tel 5622 9840.

24.02–1.03 kell 10.30 Ferdinand

Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.

24.–28.02 kell 10.45; 1.03 kell
11 Jää

Puitmajade renoveerimine,
katus, fassaad, vundament. Eramud, korteriühistud.
Tel 5649 4929.

23.–28.02 kell 13.15, 15.30,
17.50, 20, 22.20; 1.03 kell 13.15,
15.30,17.45,20, 22.20 Klassikokkutulek 2: Pulmad ja
matused

Saunamehed OÜ tegeleb saunade ehituse ja renoveerimisega.
Tel 513 5377, www.saunamehed.ee

Eesti muld ja Eesti Ruja

tööd, vannitubade ehitus.
Tel 5303 1609.

Teeme kõik ehitus-ja renoveerimistööd vundamendist katuseni
kõikjal Eestis. Tel 5820 2040.

23.–28.02 kell 13; 1.03 kell
13.30 Labürindijooksja: Surma ravim

Tänavakivide paigaldus, haljastus, kaevetööd, piirdeaiad. Tel
5623 3867, www.clinkerservice.ee

23.–28.02 kell 17.40; 1.03 kell
16.15 Lady Bird

Üldehitus, remonttööd, lammutus Tartus ja Lõuna Eestis.
Tel 5688 7492,

23.02–1.03 kell 13.45, 16.30,
19.15, 22 Must panter

varikuehitus@gmail.com

KINNISVARA MÜÜK

23.–28.02 kell 19.45, 21.45;
1.03 kell 21.45 Vee puudutus

KONTSERT
APARAADI NOORTEKESKUS

26.02 kell 13 Avapidu

EESTI RAHVA MUUSEUM
17.03 kell 16 Regilaulutuba

ERINEVATE TUBADE KLUBI
23.02 kell 19 Mick Pedaja

&

Coals (Poola)

GENIALISTIDEKLUBI

22.02 kell 23 Future Funkmachine
23.02 kell 22 Bat Sounds
Disco Noir

11.03 kell 15 Kaunimate Aastate Vennaskond
MAARJA KOGUDUS

25.02 kell 14 kontsert Kodused
teed

kuni 28.02 graafik Lembit Karu
tušijoonistuste näitus

PAULUSE KIRIK

kuni 28.02 eksliibrisenäitused
Sini-must-valge kunstnik
Ago Kivi loomingus ning

SISEVETE SAATKOND
22.02 kell 19 Tartu folgiklubi:
Katariin Raska albumi Parmu
pill esitlus

Emajõe Keeltekool: uued kursused. Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

DuNord pakub tööd kiirele ja särasilmsele teenindajalePuusepa 1a
bistroos. Tööaeg E-R. Tel 517 6509,
info@dunord.ee
Otsime kogemustega hooldajaid,

KÜTE

koduabilisi, lapsehoidjaid.
Tel 5340 2265, www.pihel.ee

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores lepp / kask

OÜ Finak (Maramaal) pakub tööd
kogemustega puitdetailide viimistlejatele.Tel 730 3465,

30 cm,
40 cm,
50 cm,

1 ruum
1 ruum
1 ruum

ira@finak.ee

37 € / 39 €
34 € / 37 €
32 € / 35 €

=
=
=

P. Dussmann Eesti OÜ pakub tööd
ja
köögi abitöölisele. Auli, tel
5855 6765, erakool@dussmann.ee

Tartus koolitoitlustuses kokale

Tel 514 2173

Prügiveoga tegelev ettevõte
pakub tööd autojuhile-laadijale.
Tööpiirkond – Tartu
Helistada
Varjupaikade MTÜ pakub tööd loomaarstile Valga ja Võru varjupaigas.
Tel 504 6102, info@varjupaik.ee,
www.varjupaik.ee

Tel 7 420 240
504 8379
www.robinson.ee

RIIDED

Kinnisvarateenused aastast 1997

Kasutatud riiete butiigis Moodne
Puudel Narva mnt 90 -30% kuni
2. märtsini.
Odavad rõivad, Kastani 121.Kogu

kaup -50%. E-R 10-18,L 10-15.

SÕIDUKID

„Kalevipoeg“ ja Kalevipoeg

eksliibristel

kuni 3.03 fotonäitus Tsiklinaised
LINNARAAMATUKOGU

Auto ja veoki keretööd ja
taastamine. Uued ja kasutatud
keredetailid. Keevitame, värvime.
Tel 504 0334.

Haluküte OÜ müüb küttepuid
lahtiselt, võrgus, konteineris
lõikamisjääke. Tel 504 3100.

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

+

2-toal ahikkorter Põlvast 600 m
kaugusel looduskaunis kohas (päikesepoolne, 1.k, 55,2 m², aiamaa
ja sauna kasutamise võimalus, otse
omanikult). Tel 553 8019.

Kask, lepp 30, 40, 50 cm, laotud
m³. Kaminapuu kask, lepp 30 cm
40 l võrk. Tel 557 6177.

Autoremont! Elektritööd, diagnostika, sillastend, veermiku ja
pidurite remont, summutite keevitus, õlivahetus. Tel 5853 3080.

puud, puitbrikett, küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel 523 8332,
433 3130.

23.02 kell 16 Tartu II muusikakooli ansamblitekontsert

sünnipäevale pühendatud

10.03 raamatunäitus An-

ton Hansen Tammsaare 140

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 10.03 Küllike Pihkva
näitus Kuu on öine päike elik
õhinapõhiselt, käsikaudu
23.02–31.03 Eesti vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud näitust Eesti raamat 1918–2018

MUU

TARTU ÜLIKOOLI AULA

LINNARAAMATUKOGU

23.02 kell 18 Laulis isa, laulis

22.02 kell 16 Linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse
all on uued tõlked austria
kirjandusest: Hans Platzgumeri romaan Serval ja Robert
Seethaleri romaan Kogu elu

poega

22.02 kell 10 Barokiminutid

TUBINA SAAL

23.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund

3.03 kell 16 kammerkoor Head
Ööd, Vend kevadkontsert

24.02 kell 16 Kannatusaja
laupäevakontserdid: Reminiscere

ÕPETAJATE SEMINARI AULA

8.03 kell 19 KaunimateAastate Vennaskond

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

kuni 15.03 Ivan Tšulkovi
(Venemaaa) fotonäitus Bluusitransiit

kontsert

KARLOVA TEATER

8499.

Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm. Vedu,
tšekk. Tel 5594 7098.

24.02 kell 13 Maride EV 100.

10.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakotnserdid: Laetare

Helistada alates kella 15st tel
742 5825, maigal@hot.ee

Soovin üürile võtta garaaži.
Tel 5627

kuni 15.03 Tartu linna ja
maakonna õpilastööde näitus
Mina olen siin 10 000 +

TARTU KIRJANDUSE MAJA

3.03 kell 16 Kannatusaja laupäevakontserdid: Oculi

Odavalt ära andavoodi 160 x 200.

ÜÜRILE VÕTTA

22.02 kell 18 muusikaõhtu Kevad südames. Eesti kullafondi
kuuluvaid laule esitavad Margoliina Unt ja Tajo Kadajas

24.02 kell 22 PS Troika

27.02 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, esinevad Elisabeth Uudevald (laul)
ja Ingrid Kalev (väntorel)

MÖÖBEL

kuni

23.02 kell 22 Patune Pool

JAANI KIRIK

ga). Tel 504 1924, enehelve@hot.ee

Põllumaa ja mets väga hea hinnaga. Kiire tehing. Tel 5620 4096.

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

TARTU ALEKSANDER

7.03 kell 19 Sawmill Roots
Orchestra plaadiesitlus +
Robert Johnson (USA)

NÄITUSED
ANNELINNARAAMATUKOGU

TARTU II MUUSIKAKOOL
~

(mustad kõrbpiirdes, tõupaberite-

linn.

–

23.02 kell 23 Karl-ErikTaukar
Band

Pikakarvalise taksi kutsikad

tööpäeviti kl 9–16 tel 5342 4856.

18.03 kell 17 Eesti 100 kõlamaastikud orelil

CLUB ILLUSION

OÜ Estest PR ostab metsa-ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

Elvas ja Tartu lähiümbruses!

28.02 kell 12.40 Väike ime

1.03 kell 21 Salaseanss

Toores lepp 32 €/rm, kuiv lepp 45
€/rm. Täpsed kogused. Tel
5330 8671, mardo.tuul@gmail.com

LOOMAD

Maja (osa) Elva kandis.
Tel 5811 3422.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,

23.–27.02, 1.03 kell 14.45,
17.15, 19.30; 28.02 kell 15,
17.15, 19.30 Viiskümmend
vabastatud varjundit

1.03 kell 18.15 Eellinastus:
Punane varblane

GaraažTartus. Raha kohe.
Tel 5811 3422.

Premium pellet 8 mm 15 kg
kottides. Rohkem infot
kipetransport.ee. Tel 526 1028.

Siseviimistlustööd, üldehitus-

23.–28.02 kell 22.10 Kolm
reklaamtahvlit linna servas
23.02 kell 12.45, 15.45; 24.–
28.02 kell 11.15, 15.45; 1.03 kell
11.15, 12.45 Koopainimene

Balti Metsakeskus OÜ ostab
kasvava metsa raieõigust.
Teenustööna metsaistutamine ja
maapinna mineraliseerimine.
Tel 508 0065.

24.02 kell 16 Eesti, Soome, Läti
Vabariik 100

28.02 kell 10.30 Muinasjutuhommik lastele, kavas on eesti
muinasjutt Kuidas noormees
kadunud õed üles leidis

Kuiv kaseklopp (28-29) 40 l, 60 l,
1500 l võrk. Tel 5591 5281.

Kuivad kütteklotsid ja kamina-

Kuivad küttepuud võrgus 40 l.

2-toal mug korter Annelinnas
Kaunase pst 12 (eh 1977. a, üp 46,2
m², 5/5, D, heas korras, 51 000 €).
Kutseline maakler Sirle Uiga,
tel 526 4198, 786 8085,
www.aadlivillakv.ee
Kummeli 10a-23 ostja! Võtke
ühendust Teie enda huvides.
Tel 5564 0438.

Suur maja Nõo lähedal. Või vahet
2-toal korteri vastuTartus.

Tel 510 0451.
Kütteklotsid 2 € kott, puitbrikett
2.20 € / 10 kg, kuiv lepp 46 € laotud ruum 50 cm, lepp 2.50 €, kask
2.80 €. Vedu tasuta. Tel 5623 1555,

Kaubikute ja sõiduautode remont, rehvitööd. Tel 5889 2000,

raigoliivoja@gmail.com

www.a-service.ee

Lõhutud kuiv küttepuu 35 €, toores segapuu ja lepp 32 €/rm. Alates
5 rm vedu tasuta. Tel 5377 4476.

tehingu puhul raha kohe kätte.
Töötame 24/7. Tel 5823 2707.

Müü oma auto meile. Sobiva

Tel 5569 9574.

KINNISVARA OST
Tegevusluba L04192

2-4-toal ahiküttega korter või

maja Tartus otse omanikult. Kiire!
Tel 553 9557.
~

2-3-toal remonti vajavkorter
rahulikus piirkonnas väiksemas

majas, I-II korrus. Või vahetada
maamaja vastu Põlvamaal (50 km
Tartust). Tel 505 4018.

~

~

~

~

~

Hambahaiguste ennetus
Hammaste ravi
Igemehaiguste ravi
Proteesimine

Suukirurgia
Iluteenused

Täiskasvanute raviks haigekassa leping.
Tasuta parkimine.

www.oplusshambakliinik.ee
Aleksandri 9, 51004, Tartu 5622 2961, 662 8028
~

E–R 9–19 L kokkuleppel
Opluss Hambakliinik OÜ
~

REKLAAM

Neljapäev, 22. veebruar 2018
Ostan Audi, Opeli, BMW, VW,
Fordi (kuni 2,0) kiirmüügi hinnaga.
Pakkuda võib kõike. Raha kohe.
Tel 5624

0824.

Ostan auto (hind 100-1500 €). Tel
5809 6086, Rannametsr@hot.ee
Sõiduautode kokkuost. Väga
kiired tehingud! Raha kohe kätte!
Tel 553

Korterite, majade, garaažide,
keldrite koristus kolast. Tartu
soodsaim hind! Tel 5825 9300.

Elektritööd. Kõik elektritööd Lõuna-Eestis. Tel 5609 3099.
Elektritööd. Tel 505 5782.

MÜÜK
Keskküttekatel, plekk, vee-gaasitoru 15-113 mm, el-keevitus,

Kutsu Kandlemees Sander ja
rahvalikud laulud oma peole!
Tel 504 3202,

Emailin vanne. Tel 552 2879.

Fassaadide soojustus-ja viimistlustööd, üldehitustööd.
Tel 5687 6112.

simmaniduo@gmail.com

3060, www.carus.ee

TEENUSED
Fekaalivedu, survepesu, ummistuste likvideerimine. Tel 558 8811,
www.fekto.ee.

Tsaariaegsetehõberublade,kopikate, EW müntide, paberrahade

el-tali.Tel 5671 5166.

jm ost! Parim hind! Tel 5649 5292.

teisest ruumist. Hind soodne. Tartu,
tel 5629 6070.

Ohtlike puude langetamine,
puude hooldus, okste hakkimine
ja äravedu, kändude freesimine.
Tel 5664 1413, info@treeservice.ee

Varuosad kõikidele sõidukitele,
parima hinnaga. Küsi pakkumist!
Tel 55 949 549.

Septikute kaevupumpade müük

Setu ehted (sõlg 500 €), hõbedast
ehted ja esemed, hõberublad jm
ost! Raha kohe! Tel 5649 5292.

gaasikeevitus,külmkompressor,

Müüa saunaahi. Küttekolle
gaasitorust 10 mm. Saab kütta ka

Lumekoristustööd katustelt,
hoovidest, parklatest. Vajadusel
lumeära vedu. Tel 5662 0058.

7

Vanad fotod, fotoalbumid,

postkaardid! Ka fotoaparaadidja
objektiivid! Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Vanad raamatud, aabitsad, piiblid, teatmeteosed jne! Ost parima
hinnaga, raha kohe! Tel 5649 5292.

Naturaalne õunamahl.
Tel 5671 5166.

ja paigaldus ning vee-kanal, maakütte torude kaevamine.
Tel 5306 5322, info@reovesi.ee

Ohtlike puude raie ja puude hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Tasuta äravedu: vanametall,
kodumasinad, elektroonika,
vanapaber, akud. Tel 5825 9300.

FIE Raivo Kägo. Likvideerin ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Fonosüsteemid, elektritööd.
Tel 528 5831.

Uued kvaliteetsed lastekaubad,
riided, jalatsid ja mänguasjad
parima hinnaga Sõbra keskuse II
korrusel. Tel 521 5056.
-

Ohtlike puude raie ja äravedu
kutsetunnistuse ja
lustusega arboristilt. Töö kiire ja
korralik, hinnad -15%.
Tel 5559 3732, info@vikatimees.eu

Uued suusad, kepid ja saapad
(nr 43). Tel 525 0517 .

vastutuskind-

RESTAUREERIME

AKNAID ja UKSI

www puidumeister ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3
a. Lisainfo tel 503 1943,
www.vannvannis.ee.

OÜ Lemz teeb Euroopa piires reisijate juhuvedusid MB väikebussiga (7 kohta). Hinnad soodsad!
Tel 5696 8910, riia136@gmail.com

Hauakivide ja plaatide valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee

Valmistame puidust uksi, aknaid
ja treppe. Tel 5567 9995.

Pottsepatööd (kutsetunnistus). Tel
5349 3202, www.ahjudpliidid.ee

Veemõõturite vahetus, segistikraani, siugtoru, WC-poti
remont, boileri puhastus.
Tel 5616 4389.

Printerid, toonerid,tindid.
Müük ja täitmine. Tartus Raekoja
13. Tel 744 1100, futari.ee

Veo-ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Veo-ja tõsteteenus kalluriga.
Tel 507 9037.

Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.

Veoteenus haagisega (3,5 x 1,5m,
kv 2 t, maht 3,3 m³, tent). Arve.
Tel 5672 4940.

SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Printerite ja arvutite remont. Tahmakassettide täitmine. Printerite
kulumaterjalide müük. Veebruaris kasseti täitmisega kaasa tasuta
pakk koopiapaberit! Tartu, Tehase
17A, Tel 730 3399, tartu@bellust.ee,
www.bellust.ee

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU
HAUAPIIRDED VAASID PINGID

TERVIS
Astma, allergia, profülaktika kül-

metushaiguste vastu? Soolakamber aitab! Anne 44, tel 5353 0118.

.

Kaardid ennustavad! Tel 900 1727
Kogenud ennustajad vanimal ja
parimal ennustusliinil 24 h.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Kraanaga

veok kast 2,5x7 m, 12,5 t
•

SOODSAIM
VEOTEENUS

5648 8967
Vedamine OÜ

Aia eriehitised, rajatised. Aiad,
abihoone, grill, kuur, terass, varjualune. Ideest teostuseni.
Tel 5820 2040.

puhastamine ja remont. Ülemiste
rõngaste vahetamine.

kaeve aasta ringi, rajab kanali-ja
veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420,

San-tehn tööd (boilerid, kraanid,
wc-potid, torustik, vesi ja kanal,
kaevetööd). Tel 5621 7955.

Lõuna-Eestis.

Idamaised ilu-ja tervisetooted

Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli-ja kellaparandus.

Küüni 5b,

TARTU

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

Tiibeti, tandoori

restoran

plaastrid, valuvaigistavad salvid).

Tel 5809 3204.

Patareivahetus vaid 4 €!

juhan.ungru@gmail.com

ahju ja
india

Päevapraad Toit koju ja kaasa

E-R kl 11-15 tudengitele -10% kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
•

naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.

BRONEERI maitseterikas
juures!
SÖÖGILAUD meie uusi maitseelamusi!
avastma
proovima ja

kam296@hotmail.comhimaalajajutud.ee

Tulge
1606, 5668 3044
Tel 740
restoranhimaalajajutud

raamatuid, ehteid, kunsti, märke,
hõbedat jm vanavara. Raha kohe!
Kompanii 4, tel 5803 6752.
Kunsti ost maalid, graafika jm!
Muuda kasutuna seisev kunst rahaks! Parim hind! Tel 5649 5292.

Vanavara, kulla ja hõbeda kokkuost turu parima hinnaga!
J. Kuperjanovi 62, Tartu.
Tel 5815 0312, www.emiliaantiik.ee

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad objektiivid.
Tel 5872 5458.
Veneaegsed karpidega lusikad,
vaasid jne. Tel 5639 7329, Liina

-

TEATED
Anne saunas 22. veebruaril üldsaunateenus tasuta.
annesaun@hot.ee

tartuekspress
Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
Toimetus 730 4535
Reklaam 521 3038

Kuulutused 730 4455
tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim
5116923

Peatoimetaja: Kaur Paves
517 0933
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg
Kujundaja: Priit Kivisoo

5292.

kehahooldus, valuvaigistavad

Helista julgelt! Tel 5687 2020.

Kauplus Inderlin ostab vanu

Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõukaajast)! Tulen ise kohale, ost
parima hinnaga! Tel 5649

rite remont ja õlivahetus.
Tel 55 949 549.

Elektritööd Tartus ja

-

San-tehnilised tööd. Põrandaküte, dušikabiinid, wc-pottide,
boilerite jms paigaldus.
Tel 553 7638.

Santehnilised tööd. Tel 5333 2131.

Klaverihäälestuse teenus diplomeeritud häälestajalt.

5292.

Hõbeda ost lusikad, uurid,
sõled, mündid, esemed jm!
Kokkuostudest palju parem hind!
Tel 5649 5292.

Kunsti ost! Maalid, graafika, akvarellid. Ka nõukaaegsed! Tulen
ise kohale! Tel 5607 7449.

(näokreemid, -maskid, juuste-ja

Tel 5646 9025, 734 8044.

-

mündid, märgid, fotod, õllepudelid, paberrahad jm! Tel 5649

San-tehn tööd. Vesi ja kanal, püstakud, köögi ja vannitoatorustiku vahetus. Tel 5818 5222.

Autoremont, hooldustööd, pidu-

Boilerite puhastus,veemõõtjate
vahetus, san-tehnilised tööd.

Erinevate kollektsioonide ost

Hammaste ja igemeravi, kirurgia
ja proteesimine. Konsultatsioon
tasuta, kehtivad riiklikud soodustused. Tel 5879 1010, Tartu, Kalda
tee 30-1.

Tel 557 4792.

Santehnik. Tel 5361 5254

kaevud@amendero.eu

Ehete ost! Setu ehted, kuld-ja
hõbeehted, prossid, merevaik
jne. Küsi meie hinda enne, kui
müüd! Raha kohe! Tel 5607 7449.

lychini@mail.ru

-

Amendero OÜ valmistabsalv-

OST

Efektiivne alkoholivastane abi
Hiina meditsiinist. Ly Chini OÜ,
eesti ja vene k, reg tel 505 8381,

Rakkekaevude kaevamine,

Vanade kellade ost: käekellad,
taskukellad, seinakellad jne.
Ei pea olema töökorras.
Tel 5872 5458.

Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Tel 5360 9798.

Soodne kolimisteenus Tartus. Tel
501 5312, www.tartukolimine.ee

Tuntud õnnistaja-selgeltnägija Jasmina

on rahva palvel Tartus.

Jasmina on pärinud valge
maagia ande, näeb Taro
kaartidega minevikku,
olevikku ja tulevikku,
võtab maha needused.
Ravib Jeruusalemmast
pärit rohtudega impotentsust,
alkoholismi, epilepsiat
ja paljusid teisi haigusi.
Ühendab lahutatud peresid,
võib tagasi tuua armsa
inimese.

Teeb talismane, mis toovad
õnne ja edu äris.

Tel 5902 0446.
Helistage ja teie

elu muutub!

Nõukaaegsete ehete, sõlgede,
märkide, medalite, koolimärkide,
fotoaparaatide jm ost!
Tel 5649 5292.
Nõukogudeaegsed raadiod,
lintmakid, plaadimängijad ja muu
helitehnika. Ost ja äravedu.

Reklaam: Malle Pastak
Reporterid: Janari Kintsiraud,

Kadri Külaots, Rauno Põld,
Rebane, Rasmus Rekand,
Sten Sang
Aet

Tel 5893 8528
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja raamatud!
Tel 5649 5292.

e-post: nimi@tartuekspress.ee

Trükk: AS Kroonpress
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TERVIS PUHTAST
LOODUSEST!

Puhka kauni
Võrumaa looduse ja ilusa
männimetsa keskel!
•

•

•

•

•

•

•

Hotell
Spaa-ja saunakeskus
Spaahoolitsused

Puhkusepakett

alates

Pakettide täielik valik ja
eripakkumised www.kubija.ee

Restoran

Nõupidamine
Unekliinik
Haanjamehe Talu
Männiku 43A, Võru
info@kubija.ee

•

45€

• Tel
372 50 45 745
www.kubija.ee
+

Raeoptika

Vabariigi
sünnipäeva
puhul

PROGRESSIIVKLAASID

100 € soodsamalt!

TARTUS:

Raekoja pl. 1, E-R 9-18, tel 744 1279.
Küüni 5b, E-R 10-19, tel 748 4642.

TALLINNAS:
Estonia pst.1/3, E-R 10-18, tel.631 3773.

